
Bezdrátová sluchátka Bluetooth TWS 09 Touch

Specifikace:

• Verze bluetooth: 5.0 + EDR 
• Přenosová vzdálenost: přímá přímá vzdálenost 10 metrů 
• Kapacita baterie: polymerní lithiová baterie 35 mAh 
• Nabíjecí kapacita baterie: 300 mAh 
• Poslech hudby: cca 2-3 hodiny přehrávání hudby. 
• Doba hovoru: cca 4 hodiny. 
• Pohotovostní doba: 72 hodin. 
• Doba nabíjení: cca 70 minut, nabíjecí stanice je nabita za přibližně 1 hodinu a dokáže nabít sluchátka asi 

čtyřikrát. 
• Frekvenční odezva: 20-20000 Hz. 

 
Postup párování:

• u prvního párování s telefonem je doporučeno úplně vypnout Bluetooth na telefonu do chvíle, než budou 
sluchátka vzájemně spárována 

• Sluchátka jsou po vyjmutí z nabíjecí stanice automaticky spárována 
• Režim jednoho sluchátka: vyjměte jedno sluchátko (sluchátko bliká modře) 
• Režim obou sluchátek: vyjměte obě sluchátka (sluchátka blikají modře) 
• po úspěšném vzájemném spárovaní jedno sluchátko zhasne a druhé bliká střídavě červená/modr 
• Otevřete nastavení Bluetooth na vašem zařízení, vyhledejte nové Bluetooth zařízení, objeví se "T9" a toto 

připojte. 
• Každé další připojení k telefonu stačí jen sluchátka vyjmout a je-li zapnut Bluetooth na telefonu, automaticky se 

připojí. A to i v případě pouze jednoho sluchátka (praktické např. jako handsfree do auta) 
• Po vložení sluchátek zpět do krabičky se sluchátka sama odpojí, vypnou a začnou se nabíjet (v případě, že 

máte dostatečnou kapacitu nabití dokovací stanice). 
• Pro případ manuálního zapnutí/vypnutí sluchátek stačí podržet cca 3 sekundy dotykovou plochu každého z 

nich. 
Dotykové ovládání:

• 1 dotyk sluchátka (play, pause, přijmout hovor, ukončit hovor). 
• delší cca 2 sekundový dotyk - hlasový asistent 
• 2 dotyky na pravém sluchátku (další skladba, dle dané aplikace). 
• 3 dotyky - volání posledního čísla 
• Dlouhý dotyk (vypnutí/zapnutí sluchátek, párování). 

Sluchátka jsou kompatibilní se všemi mobilními telefony, včetně tabletů, notebooků a dalších zařízení vybavených 
Bluetooth.
Nabíjecí box:

• Nic nesvítí - vypnuto 
• LED blikají - nabíjení (případně signalizace vybité baterie) 
• LED svítí - plně nabito 

 
Obsah balení:
1 x pár sluchátek Bluetooth (levé a pravé),
1 x nabíjecí kabel typu USB na USB Type C (20cm),
1 x nabíjecí box,
1 x uživatelská příručka (anglicky).

UPOZORNĚNÍ:
1. Nepoužívejte sluchátka zbytečně dlouho, nezatěžujte je přílišným tlakem a nevystavujte je vysokým teplotám.
2. Udržujte dostatečnou vzdálenost od silných zdrojů signálu WIFI nebo jiných vysokofrekvenčních zařízení abyste 
zamezili rušení.
3. Používejte sluchátka pouze v doporučené vzdálenosti (nejlépe do 10m od zdroje). Nejlepší výsledky dosáhnete v 
případě, kdy mezi vámi a zařízením nejsou překážky, zdi a podobně.
4. Sluchátka je možné připojit pouze k zařízením podporující bluetooth.
Jelikož sluchátka při používání filtrují okolní zvuky, nepoužívejte je během řízení motorových vozidel, jízdy na kole nebo 
kdekoliv v okolním provozu aby nedošlo k nehodě nebo zranění.

Prodejce: SINTECH.CZ LIMITED, odštěpný závod, tř. Masarykova 767, 69801 Veselí nad Moravou

Dovozce: COMTRADING GROUP, ul. Obroncow Modlina 9, 30-733 Krakow


